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  چكيده
 يافت كه در توان يم ايران، مصاديق متعددي را يي قضاةيروبا بررسي متون قانوني، دكترين و     

 بلكه در مقام ثبوت و ،در مقام اثبات دعوايا استنادناپذيري، نه » عدم قابليت استناد«آن از 
اين مفهوم از استنادناپذيري كه نوعي .  حقوقي، سخن به ميان آمده استيها دهيپدوجود 

، با وجود انعكاس و استفاده در حقوق داخلي، دشو يم حقوقي محسوب يضمانت اجرا
 جايگاه اين الوهع به.  دقيقي از آن صورت نگرفته استيشناس مفهومهمچنان مبهم مانده و 

 حقوقي موجود در نظام داخلي نيز مشخص نيست يضمانت اجراها در كنار ساير ضمانت اجرا
دليل خلط اين  به در حقوق داخلي، اجرا  تضمانو در نتيجه اين ابهام، كارايي و كاربرد اين 

 صدددراين پژوهش . مفهوم با مفاهيم موجود، گاه مورد ترديد و بعضاً رد قرار گرفته است
 استنادناپذيري در خاستگاه خود يعني حقوق فرانسه، اجمال و يشناس مفهوماست از سويي با 

 اين نهاد حقوقي با ة با مقايس،و از سوي ديگر سازدابهام اين مفهوم در حقوق ايران را مرتفع 
ز  در حقوق داخلي را تبيين و اضمانت اجرامفاهيم مشابه و تميز مرزهاي مفاهيم، جايگاه اين 
 .خلط مفاهيم موجود در اين زمينه جلوگيري كند
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  مقدمه. 1
 ةادل استنادناپذيري در ة، مسئلرسد يمبه ذهن » استنادناپذيري«آنچه در نگاه نخست از اصطالح 
 و آن در مواردي است كه در دشو يمتنادناپذيري اثباتي تعبير اثبات دعواست كه از آن به اس

كه حكايت از وجود يك » دليلي «گريد  عبارت به يا يعنصر حقوق» نمايش وجود«مقام دعوا 
ليكن مفهومي كه اين جستار در پي تبيين .  برخوردار نباشد استنادتيقابل دارد، از يعنصر حقوق

 تيقابل و نتايج آن يعنصر حقوق» وجود« كه در آن شود يمه آن است، استنادناپذيري ذاتي ناميد
نظر  به.  استيعنصر حقوق» ثبوتي« آثار رعبارت ديگر اين مفهوم ناظر ب بهو  ردندا استناد

 مدني يقانونگذار كه 1924 ة ژانوي1 در قانون بار نينخست 1»استناد  رقابليغ« اصطالح رسد يم
به مالحظات  كه بنا( كشور فرانسه Moselle و Haut-Rhin ،Bas-Rhin يها بخشفرانسوي را در 

البته . كار رفته است به، 2 وارد كرد،)Heck, 1993:157-169:ك.ر(ند ا تاريخي، داراي حقوق محلي
قانون مدني وقت فرانسه، عبارات  2008 و 1298، 368، 311مواد ، در 1924پيش از سال 

 كه شد يمديده  4» مورد استناد قرار گيردتواند ينم«يا  3»قابل استناد نيست«مترادفي همچون 
 گفت ظهور توان يم رو نيازا 5.حاصل اصالح قانون مذكور توسط قوانين مؤخر بر آن بوداغلب 
بار، نويسندگان  نخستينحاصل دكترين حقوقي فرانسه است و به نظر  6»استنادناپذيري «ةنوواژ

كار  به 7 عدم قابليت استناد ايراداتةظريحقوق تجارت اين كشور، اين لفظ را براي تبيين ن
 بلكه در ، از پيدايش لفظ آن نيستتر يميقدظهور مفهوم استنادناپذيري نيز چندان . اند برده

 مرور يضمانت اجرا عنوان به، )و نه بطالن( فرانسه بود كه تعيين استنادناپذيري 18558قانون 
 يضمانت اجرا .)Bastian, 1929:1-2(، مطرح شد اشخاص ثالثزمان قانوني در برابر 

فرانسه در مواد متعددي قانون مدني و تجارت اين ) 2018(استنادناپذيري در حقوق فعلي 
  . كشور تصريح شده است

 در ينوع به و 1311 در قانون تجارت مصوب بار نينخست رسد يمنظر  بهدر حقوق ايران، 
 اقتباس از قانون تجارت فرانسه، دليل به بود كه 1310 مصوب ها شركتقانون راجع به ثبت 

                                                            
1. Inopposable 
2. Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
3. N’est pas opposable 
4. Ne peut être opposé 

ي وقت فرانسه را اصالح و عبارات مذكور را  قانون مدن368 ة، ماد1923 ژوئن 19 و قانون 311 ة، ماد1893 ة فوري6قانون . 5
  ).Bastian, 1929 :1 (كنند يمدر اين قوانين منعكس 

6 .Inopposabilité 
7. Théorie de l’inopposabilité des exeptions 
8. Loi sur la transcription en matière hypothécaire adoptée le 17 janvier 1855, promulguée 23 
mars 1855. 

 .(.cf.Troplong, 1856 :162 et s) شود يم اين قانون ديده 3 ةدر ماد. ا.ق. عيضمانت اجرا
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 گسترده به حقوق ايران راه يافت و مصاديق متعددي را در صورت بهمفهوم استنادناپذيري 
 ،ستين مذكور خالف شرع يضمانت اجراگفتني است . قانون مذكور به خود اختصاص داد

 مالي يها تيمحكوم اجراي ة قانون نحو4 ةزيرا از سويي بعد از انقالب قوانيني همچون ماد
، به تأييد است استنادناپذيري يضمانت اجراكه متضمن ) 1377ماه  آبان 10مصوب(قديم 

 نيز 1 وجود برخي مصاديق فقهي،از سوي ديگر .)292: 1390ميرزانژاد جويباري، (شوراي نگهبان رسيد 
همچنين وجود مصاديق متعدد در متون . پذيرش اجمالي مفهوم استنادناپذيري استانگر بي

 پذيرش چنين مفهومي را در نظام حقوقي ايران واقعيتي انكارناپذير 2قانوني و دكترين حقوقي
 دقيقي از نهاد استنادناپذيري صورت نگرفته و يشناس مفهومبا اين همه در حقوق ايران  .كند يم

 يها يبررس .اين مفهوم با وجود انعكاس در حقوق داخلي، همچنان مبهم مانده است
 طور به و اند گفتهاكنون نيز يا تنها به مناسبت موضوع، از استنادناپذيري سخن گرفته ت صورت

 و ؛ روشن683-702: 1396 كريمي و شعباني كندسري، :ك.ر( اند نپرداختهخاص به مفهوم استنادناپذيري 
-34: 1397 و ديگران، داماد محقق :ك.ر(رغم بحث از استنادناپذيري   عليآنكه يا )143- 164: 1396ديگران، 

 ة كلي به ذكر عناصر و مقايسطور به بلكه ،، مفهوم دقيقي از اين وضعيت حقوقي ارائه نداده)11
 در اين زمينه و بر 3 منابع تخصصي فرانسوية اين پژوهش با مطالعكه يدرحال ،اند پرداختهآن 

                                                            
؛ محقق حلي، 440: 1394؛ نجفي، 391: 415انصاري،  (افشانشدهمانند نظر برخي فقها در خصوص آثار وكالت ظاهري يا . 1

؛ عاملي 466- 465: 1405بحراني، (ن مردوده ، يمي)234: 1423؛ طباطبائي يزدي، 303-302: 1414؛ شهيد ثاني، 440: 1409
؛ نجفي، 78: 1416؛ فاضل هندي، 36 و 35: تا يب؛ موسوي عاملي، 311: 8ج1414؛ عاملي كركي، 91: 12، ج1414كركي، 

) 253: 14، ج1419حسيني عاملي،  (شفعه اخذبه، معامالت مشتري پس از )300: 8، ج1419؛ حسيني عاملي، 168- 164: 1374
و بر عهده گرفتن ) 19: 1390؛ موسوي خميني، 322: 5، ج1419؛ حسيني عاملي، 52: 1388عالمه حلي، ( به دين اقرار مفلس

 ).318: 5، ج1419حسيني عاملي، (ثمن يا صداق از سوي شخص اخير 

انژاد  ميرز13-12: 1389 به بعد؛ خدابخشي، 229: 1388اميني، .  انتقال امالك با سند عادي ركيضمانت اجرادرخصوص . 2
: 1390؛ ميرزانژاد جويباري، 110: 1391ايزانلو، .  ركمرهونه نيعاجراي فروش    و در خصوص ضمانت303: 1391جويباري، 

 مالي سابق يها تيمحكوم قانون نحوه اجراي 4 و در خصوص وضعيت معامله به قصد فرار از دين با توجه به ماده 291- 290
 تقلب نسبت ياجرا ضمانت و در خصوص 106: 1382؛ نوروزي، 292- 291: 1379؛ كاتوزيان، 153- 152: 1389صفايي، . رك

. رك)  قانون مدني944ماده ( و در خصوص وضعيت طالق در مرض منجر به موت 265- 263: 1354كاشاني، . به قانون رك
: 1390سمي، طباطبايي و قا.  و در خصوص عقود تدليسي رك151: 1390؛ طباطبايي و قاسمي، 265-264: 1354كاشاني، 

: 1391، نسب يعتيشرايزانلو و .  در برخي شرايط ركالوكاله حق در خصوص وضعيت انتقال قرارداد و وضعيت قرارداد 150
  .290-289: 1370كاتوزيان، .  و در خصوص وضعيت معامالت مشتري نسبت به مورد شفعه رك51- 49
 كه گويا نخستين و تنها دهد يمتنادناپذيري نام برده شده، نشان  فرانسوي كه در آن از اسيها نامه انيپا و ها كتاببررسي . 3

 Essai d'une théorie générale de در كتاب Bastianپژوهشگري كه به بررسي جامع استنادناپذيري پرداخته، آقاي 

l'inopposabilitéانسه اين كتاب كه در حقيقت تز دكتري نويسنده است، به تعبير برخي استادان حقوق فر.  است
)Roblot, 1967: 710( مطالعه ها نامه انيپا و ها كتاب كه در بيشتر يا گونه به، تزي استادانه درخصوص استنادناپذيري است ،

هاي اخير فرانسه نيز   ساليها نامه انيپا و ها كتابحتي در . بيشتر در زمينه اين مفهوم، به كتاب مذكور ارجاع داده شده است
كه نشان از اين دارد كه كار جديدتري ) Boureima Soumana, 2015: 140براي نمونه رك (ودش يمچنين ارجاعي ديده 

  .در زمينه اين مفهوم حداقل با چنين جامعيتي، تا كنون صورت نگرفته است
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ري شناسي مبسوط و تخصصي استنادناپذي  اين مفهوم در حقوق فرانسه، به مفهومةمبناي پيشين
پژوهش حاضر درصدد است تا از سويي به اين  زمينهدر اين . در حقوق ايران پرداخته است

پرسش پاسخ دهد كه مفهوم استنادناپذيري در خاستگاه آن يعني حقوق فرانسه و نيز مفهوم آن 
با توجه به كه د كن بررسي ،شده در حقوق ايران چيست؟ و از سوي ديگر در موارد منعكس

 كه در عالم آنجا از و دشو يم حقوقي محسوب يضمانت اجراهاپذيري يكي از  استنادناآنكه
 ديده ضمانت اجرا، مفاهيم مشابه ديگري نيز با كاركرد  فقه و حقوق ايرانژهيو به و حقوق

  با مفاهيم يادشده وجود دارد؟  ميمفاه چه تفاوتي ميان استنادناپذيري با ،شود يم
  

 مفهوم استنادناپذيري. 2

 منفي و سلبي ةپيداست، مفهوم مذكور جنب» استنادناپذيري«كه در شكل لفظي  همچنان
 منفي و ييضمانت اجراعبارت ديگر، استنادناپذيري  به. يا قابليت استناد است» استنادپذيري«

 با توان يم رو نيازا. )Duclos,1984:30( است  استنادتيقابلاستثنايي است كه شكل مثبت آن 
بنابراين پيش . تعريف قابليت استناد، به مفهوم استنادناپذيري دست يافت تعريفي مخالف ةارائ

» قابليت استناد« به مفهوم اختصار بهو بلكه براي تسهيل فهم آن، » استنادناپذيري«از تبيين مفهوم 
 با بررسي، نقد و تحليل توان يم مفهوم قابليت استناد، روشن شدنپس از . دشو مياشاره 

 و نيز تعريف منفي از قابليت اند داده از مفهوم استنادناپذيري ارائه حقوقدانانتعاريفي كه ساير 
  .استناد، به تعريفي جامع و مانع از استنادناپذيري دست يافت

  
  »قابليت استناد«مفهوم  .2. 1

 توان يم را  حقوقييها تيوضع كلي طور به، آراي قضايي، حق و ي حقوقعيوقا، ياعمال حقوق
آثار غيرمستقيم اين . نددارحقوقي دانست كه آثار مستقيم و نيز غيرمستقيم عناصر هر نظام 

 و )Duclos,1984:22( ديگشا يم به فضاي عمومي حقوق آنهاعناصر حقوقي راه را براي ورود 
نحو كه شناسايي و احترام به آثار مستقيم  بدين، دشو يم در اجتماع آنهاموجب طرح و شناسايي 
. )Cornu, 1992: 577( كند يم آور الزامر اشخاص ثالث نسبت بدان، اين عناصر حقوقي را ب

 دهد يم و اصلي كلي را تشكيل شود يم عناصر حقوقي گفته ةادشديبه ويژگي » قابليت استناد«
   .)118: 1396رباطي و ديگران، (

 اصلي قابليت استناد دانست كه با ةرا بايد خصوصيت و مؤلف» اثر غيرمستقيم«بنابراين 
ظر گرفتن دو بعد اعتباري دروني و بيروني براي عناصر و اجزاي نظام حقوقي قابل درك درن

 و كند يم، قلمرو آثار مستقيم آن را ترسيم يعنصر حقوق بعد دروني هر نكهيا توضيح ؛است
 موردنظر به آنان منتسب يا در ارتباط مستقيم با يعنصر حقوق اشخاصي است كه ةرنديدربرگ



  
 61                                  واكاوي مفهوم استنادناپذيري و تمايز آن از مفاهيم مشابه                      

 بين تواند يم دروني ةاين رابط.  ناميد1»عوامل مستقيم« كلي آنان را طور به توان يمآنان است كه 
 مانند طرفين حقوق عيني ،اشخاص متعدد مانند طرفين قرارداد يا بين يك شخص و شيء باشد

بعد بيروني اين عناصر و اجزاي نظام حقوقي آثار غيرمستقيم را در . يا حقوق مالكيت فكري
 كند يم و در نتيجه اشخاصي را متأثر دشو يم خاص قابليت استناد محسوب كه قلمرو گيرد مي

 تلقي اشخاص ثالث و اند گانهيب نيستند و نسبت به آن يعنصر حقوقكه عامالن مستقيم 
 يعنصر حقوقتعيين قلمرو و مفهوم دقيق اثر غيرمستقيم، به ماهيت و ساختار . ندشو مي

 يبنديپا به توان يم كلي و مختصر طور بهغيرمستقيم را با اين همه اثر . داردبستگي موردنظر 
اشخاص به عناصر غير مرتبط به خويش و خودداري از ايراد ضرر به عناصر مذكور تعريف 

 و اند وابسته زيرا قابليت استناد ناشي از اين حقيقت است كه اشخاص به يكديگر كرد،
  . )Duclos,1984:23-24( مستقل عمل كنند ة با انكار ديگري به شيوتوانند ينم

اصل « باشد، اشخاص ثالث در برابر يعنصر حقوق» غيرمستقيم« اثر انگريباگر قابليت استناد 
 به اشخاص مستقيم، ثالث يعنصر حقوق» مستقيم«عناصر حقوقي با محدود كردن اثر » اثر نسبي

ليت استناد قرارداد براي مثال قاب. )Duclos,1984:26( دنك يم حفظ يعنصر حقوقرا از اثر مستقيم 
 براي تواند ينم موجد حق عيني يا ديني باشد، آنكهمعناست كه قرارداد ميان طرفين اعم از  بدين

 اما در هر حال وضع جديدي است كه اشخاص ، حق يا تعهدي ايجاد كنداشخاص ثالث
 در .)168 :1389صفايي، (شمارند بو بايد آن را محترم د كنن وجود آن را انكار توانند ينممذكور 

عناصر  و نبايد قابليت استناد را استثنايي بر اثر نسبي ندنتيجه، اين دو اصل مكمل يكديگر
  .)169: 1389صفايي، ( قراردادها دانست ژهيو به يحقوق

 شده ارائه ضمن نقد و تحليل تعاريف توان يمحال با روشن شدن مفهوم قابليت استناد، 
 تعريفي عكس از قابليت ةادناپذيري، اين مفهوم را با ارائنويسندگان از مفهوم استن توسط ساير

  .دكراستناد، تبيين 
  
  »استنادناپذيري«واكاوي مفهوم  .2. 2

فقدان اثر حق «استنادناپذيري از نگاه نخستين پژوهشگر در اين زمينه، عبارت است از 
. )Bastian, 1929:3( 2»اشخاص ثالث در برابر يعمل حقوقدنبال انعقاد يا بطالن يك  بهايجادشده 

                                                            
1. Sujets directs 

 تر مناسب، شود يمطرح  ميحقوق اعمالكه معموال تنها در مورد ) parties(» طرفين«استفاده از اين اصطالح به جاي اصطالح 
، حقوق موضوعه و ي حقوقعيوقا بلكه يحقوق اعمال داشته و نه تنها يتر گسترده زيرا اصطالح مذكور قلمرو ،رسد يمنظر  به

براي اشاره به مفهوم » اشخاص مستقيم«از اين پس از عبارت ). Duclos,1984 :23 (رديگ يدربرم را نيز يحقوق يها تيوضع
  .دشو يماستفاده » اشخاص ثالث «گفته در برابر پيش

2. «L’inefficacité au regard des tiers d’un droit né par suite de la passation ou par suite de la 
nullité d’un acte juridique» (Bastian, 1929 :3). 
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اشخاص  يا حق، در برابر يعمل حقوقفقدان اثر «نيز آن را ) Malaurie et al., 2009 :334(برخي 
عمل فقدان اثر «: اند  در تعريف آن گفته)Cornu, 1992:430(برخي ديگر . اند دهكرتعريف » ثالث
 و انكار آثار يل حقوقعم وجود  گرفتندهيناد كه به آنان امكان اشخاص ثالث در برابر يحقوق
عمل  كه نسبت به اشخاص ثالث تعهد مستقيم براي جاديعدم ابه معني  ، امري كهدهد يمآن را 
بلكه حاصل آن است كه )  خاص اثر نسبيةنتيج (ستين، گردند يم بيگانه محسوب يحقوق

 فقدان (گردد يمعمل حقوقي فاقد يكي از شرايطي است كه موجب الحاق آن به نظم حقوقي 
  .»...)تقلب، پنهان نبودن، لزوم رعايت تشريفات انتشار و 

 مذكور از قابليت استناد، بايد استنادناپذيري را همچون تعاريف شده ارائهبا توجه به تعريف 
با اين حال در . دانست» اشخاص ثالثدر برابر « موردنظر يعنصر حقوقغيرمستقيم » فقدان اثر«

 ،نيست»  به نظم حقوقيالحاق  عدم «ة اين فقدان اثر نتيجنقد تعريف اخير بايد گفت از سويي
به  .)Wintgen, 2004:117( است اشخاص ثالثبلكه حاصل عدم رعايت قواعد حامي حقوق 

 بلكه با توجه به مبناي حمايتي آن، ،استنادناپذيري امري الزامي و قطعي نيست سببهمين 
نادناپذيري حق رد آثار غيرمستقيم  است،عبارت ديگر به. بسته به انتخاب شخص ثالث است

 آثار توانند يممعنا كه آنان  بدين ،آورد يم موردنظر را براي اشخاص ثالث پديد يعنصر حقوق
 برخالف ،از سوي ديگر.  استناد را نسبت به خود بپذيرند يا رد كنندرقابليغ يعنصر حقوق

 و كند يمثالث را انكار  اص و آثار آن در برابر اشخيعنصر حقوق» وجود« كه گفته شيپتعريف 
، بايد گفت استنادناپذيري شود يم را يادآور يعنصر حقوق» يوجود نسبعدم « مفهوم ينوع به

. عنصر حقوقي است» آثار« بلكه موضوع آن ،دهد ينمخود عنصر حقوقي را مورد تعرض قرار 
، بار انيزفقط آثار  بلكه ،رديدر برنگ را نيز يعنصر حقوقيك » تمامي آثار«عالوه ممكن است  به
در نتيجه تنها در . باشد» جزئي«عبارت ديگر استنادناپذيري ممكن است  به.  استناد باشندرقابليغ

اشخاص  گفت كه توان يم بتواند مورد رد ثالث قرار گيرد، يعنصر حقوقفرضي كه تمام آثار 
   .)Wintgen, 2004:117( را دارند يعنصر حقوق» وجود« امكان ناديده گرفتن ثالث

» ثالث بودن«بر آنكه مستلزم  عالوههمچنين گفتني است، برخورداري از استنادناپذيري، 
 قلمرو شخصي حق مذكور رو نيازا. طلبد يموي را نيز »  بودننفع يذ« منطقاً ،شخص است
 از حيث قلمرو موضوعي عالوه به. را در برگيرد» اشخاص ثالثتمام يا برخي از «ممكن است 
 اما قلمرو ،دنك يم محدود ياعمال حقوقاستنادناپذيري را به حق يا  مذكوراريف نيز اگرچه تع
 يك نظام حقوقي را اعم از يعناصر حقوقو قابليت طرح در خصوص تمامي  استآن گسترده 

  .دارد... ، رأي ويواقعه حقوق، يعمل حقوقحق، 
 و استثنايي بر  وضعيتي خالف اصل را بايداستنادناپذيري  با توجه به آنچه بيان شد،

 اثر  از قابليت استناد عنصر حقوقي،اشخاص ثالثزيان دليل  به كه دانست» قابليت استناد«
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 زمينهدر اين . گرداند يم منتفي نفع يذاشخاص ثالث  برابر  يادشده را درغيرمستقيم عنصر
 عنصر انكاربه اشخاص ثالث، امكان  2»حق انتقاد«يا  1»حق انتخاب«استنادناپذيري با دادن 

  استنادناپذيري را بايد سقوطرو نيازا. دهد يمحقوقي و ناديده گرفتن آن را به اشخاص ثالث 
 تمام يا بخشي  در برابريعنصر حقوق  از آثار غيرمستقيم3)استنادناپذيري جزئي(تمام يا بخشي 
و از قابليت استناد آن متضرر شده  بيگانه محسوب ادشدهي كه نسبت به عنصر از اشخاصي

 به رد و انكار ادشدهي دانست كه در صورت تمايل اشخاص )نفع يذ اشخاص ثالث( ندشو يم
بايد توجه داشت كه با توسل . )Nguyen Xuan, 1977:2 & 3( دشو يمآثار عنصر حقوقي، اعمال 

، شود يم زايل ادشدهي به استنادناپذيري تنها آثار غيرمستقيم عناصر نفع يذاشخاص ثالث 
عبارت  به. گردد يمستقيم اين عناصر همچنان نسبت به اشخاص مستقيم آن حفظ  آثار مرو نيازا

 فاقد اثر اما نسبت به اشخاص مستقيم نفع يذ چنين عنصري در برابر اشخاص ثالث ،ديگر
  .)118- 119: 1396رباطي و ديگران، ( )فقدان اثر نسبي(همچنان واجد اثر است 

 بودن، اشخاص ثالث انباريزناصر متعددي مانند شده، استنادناپذيري ع تعريف ارائه براساس
 استناد دارد كه در رقابليغ يعنصر حقوقايشان و فقدان اثر نسبي ) انتقاد(، حق انتخاب نفع يذ

  .شود ادامه بررسي مي
  
   بودنانباريز .2. 2. 1
 براي برقراري استنادناپذيري، با توجه به مبناي حمايتي وضعيت يعنصر حقوق بودن انباريز
 وجود ضرر را قانونگذاربا اين حال ممكن است در برخي موارد . ذكور، همواره شرط استم
 بودن ممكن انباريزفرض . نحو كه نيازي به اثبات آن نباشد بدين ،در نظر گرفته باشد» مفروض«

» اثبات «قانونگذار ،در مقابل ممكن است در موارد ديگر.  باشدريناپذ خالف يا ريپذ خالفاست 
 ,Nguyen Xuan(براي مثال در حقوق فرانسه . اي برقراري استنادناپذيري را شرط بداندضرر بر

 نفع يذ در دوران توقف، شده واقع يعناصر حقوقاستثنائاً در خصوص برخي  )1977:472
 انباريزبراي استفاده از وضعيت مذكور، نياز به اثبات ) طلبكاران تاجر ورشكسته(استنادناپذيري 
 تاجر در دوران توقف مشروط به ياعمال حقوق اصوالً استنادناپذيري كه يدرحالبودن ندارند، 

  .)Nguyen Xuan, 1977:465(است   بودن براي طلبكارانانباريزاثبات 
 قانونگذارحكم  ،)343: 1376كاتوزيان، ( حقوقداناندر نظام حقوقي ايران نيز به اعتقاد برخي 

.  است بودنيضرر، مبتني بر فرض حقوقي ثالثاشخاص نسبت به استنادناپذيري در برابر 
 در مقام قانونگذار« كه آنجا از ،اگرچه ممكن است فرض مذكور خالف واقع باشد

                                                            
1. Droit d’option  
2. Droit de critique 
3. Inopposabilité partielle 
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و  پذيرد مين در برخي موارد خالف فرض را رو نيازا ، است نه اصابت به واقعيشياند مصلحت
  .داند ينمقابل اثبات 

 زيرا با ، فرض قانوني شايسته استورتص به  بودنانباريزگرفتن شرط   درنظرنكهيا با
 و اين امر آورد يمعمل  به بودن از دوش ثالث، از وي حمايت بيشتري انباريز بار اثباتبرداشتن 

، ممكن است گفته شود كند يم همسوست و آن را تقويت كامالًبا مبناي حمايتي استنادناپذيري 
 ضرر، فرض مزبور وض گرفتنمفراين مبناي حمايتي اقتضاي آن را دارد كه در صورت 

 و مقتضي ابدي ينم چنانچه ضرري محتمل نباشد، حمايت معنا آنكه چه ، باشدريپذ خالف
 ،در پاسخ بايد گفت كه استنادناپذيري وضعيتي پيشگيرانه است. استنادناپذيري مفقود است

ري واقع  كه هنوز ضردشو يم در حالي برقرار رو نيازا ،كند يميعني از ورود ضرر جلوگيري 
 ممكن است در مواردي اين احتمال را ضعيف اما قانونگذار. نشده اما تحقق آن محتمل است

اما در مواردي . دشو يم بودن برقرار انباريزدر اين موارد، استنادناپذيري با اثبات . ممكن بداند
 در در اين حالت نيز. رديگ يم، ضرر را مفروض دهد يم بودن را بيشتر انباريزكه احتمال 

 و در كند يمناپذير برقرار  خالف، فرض مزبور را داند يممواردي كه اين فرض را قطعي 
 راه را براي اثبات خالف فرض باز ،مواردي كه احتمال ورود ضرر زياد اما قطعي نيست

  . گذارد يم

 تنها به ميزان ضرري است كه اشخاص ثالث كه حمايت از آنجاهمچنين گفتني است از 
 تنها آن دسته از آثاري يعنصر حقوق در ميان آثار غيرمستقيم رو نيازا، دشو يمت فرض يا اثبا

در نتيجه .  باشندانباريز براي وي گفته شيپ كه به طريق ابندي يمقابليت رد از سوي ثالث را 
 قابل ندارند، همچنان به قوت خود باقي بوده و در پي يا شده اثباتآثاري كه زيان مفروض يا 

   .نداستناد 
  

  آنان» حق انتخاب«و » نفع يذ اشخاص ثالث«مفهوم  .2. 2. 2
 معين يعنصر حقوق تمامي اشخاص بيگانه نسبت به ةرنديدربرگ كلي طور بهمفهوم شخص ثالث 

 يعنصر حقوق با فقدان مشاركت اين افراد در ايجاد تواند يموصف خارجي بودن . است
با  مفهومي نسبي دارد كه شخص ثالث رو نيازا. )Duclos, 1984: 25(د شوموردنظر تعريف 

، مفهوم شخص ياعمال حقوقبراي مثال در .  متفاوت باشدتواند يم، يعنصر حقوقتوجه به 
اما در بين اين . دست آورد به يعمل حقوق تعريفي منفي از طرفين ة با ارائتوان يمثالث را 

 كه با دشو يم ياص ثالثاشخ نيز قلمرو شخصي استنادناپذيري، عمالً محدود به اشخاص ثالث
 نمايندگانشان، ةواسط بهصورت مستقيم و چه  ، چه بهيعمل حقوق در انعقاد مداخله  عدموجود 

 در مفهوم اشخاص ثالث كه به آنان دهد يمروابط حقوقي مختلف، آنان را به طرفين پيوند 
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 :Campion, 1909: 15; cité par Bastian, 1929( شود يم گفته نفع يذ  ثالث اشخاصيا  1تخصصي

 ةرابط كه هيچ ياشخاص ثالثيعني  2 مطلقاشخاص ثالث در برابر يعمل حقوق در مقابل .)5
اثر . حقوقي با طرفين نداشته و نخواهند داشت، هيچ اثري ندارد؛ نه اثر مستقيم و نه غيرمستقيم

قابليت ( منتفي است و اثر غيرمستقيم ياعمال حقوق نسبي بودن آثار ةمستقيم براساس قاعد
  .ابدي ينم ميان اشخاص مذكور با طرفين، عمالً مصداق ة رابطنبودنيز با توجه به ) استناد

 يافت پرسش در پاسخ به اين توان يم را اشخاص ثالث» حق انتخاب«و » ينفع يذ«مفهوم 
 اثر خود را در برابر اين اشخاص از دست بدهد؟ يعنصر حقوقكه چه ضرورتي وجود دارد كه 

 چيست؟ اشخاص ثالث استناد در برابر رقابليغ يعنصر حقوق» فقدان اثر« علت ،ديگرعبارت  به
 تحميل اشخاص ثالث كه از سوي قانونگذار به يعناصر حقوق قابليت استناد نكهياتوضيح 

به اين . ، ممكن است گاهي موقعيت و وضعيت اشخاص مذكور را به مخاطره اندازددشو يم
در مواردي به آنان اجازه . رديگ يمراي حمايت از آنان در پيش  بييها وهيش قانونگذارترتيب 

براي مثال اگر .  مزبور ورود پيدا كننديعناصر حقوق كه بتوانند در زمان انعقاد يا ايجاد دهد يم
 از طريق ورود شخص ثالث توانند يم اشخاص ثالث رأي يا حكم قضايي باشد، انباريزعنصر 

 نسبت به خود، انباريزجلوگيري از ايجاد آثار  ترتيب براي نو بدي وندشدر جريان دعوا وارد 
 مداخله اشخاص ثالث در يها راه، بايد گفت كه انباريزاما در مورد ساير عناصر . تالش كنند

زمان ايجاد اين عناصر بسيار محدود است؛ مهر و موم اموال تاجر ورشكسته بعد از صدور 
نع دخل و تصرف تاجر ورشكسته در اموالش  كه ما)Bastian, 1929: 9(حكم ورشكستگي 

با اين همه تنها حمايت از  ر. و تدابير تأميني از قبيل دستور موقت از اين قبيل استگردد يم
 زيرا از سويي در ، كافي نيستيعناصر حقوق پيش از ايجاد و انعقاد ة در مرحلاشخاص ثالث

 در مواردي نيز كه امكان مزبور ، فروض امكان چنين حمايتي وجود ندارد و از سوي ديگرةهم
 يا دشو يم براي مثال قرارداد منعقد آنكه معموالً بسيار دير و پس از اشخاص ثالثوجود دارد، 
 اقتضاي اشخاص ثالثبنابراين حمايت كامل از . ابندي يم، از آن آگاهي ابدي يمدعوا خاتمه 

 با مشروط كردن قابليت استناد ذارقانونگ رو نيازا.  در اين مرحله را نيز داردقانونگذارورود 
 اشخاص ثالث تأمين حمايت از درصدد به برخي قواعد شكلي يا ماهوي، يعناصر حقوق

قواعد حامي  (قانونگذار برخالف قواعد موردنظر يعنصر حقوق كه اگر كند يم و مقرر ديآ يبرم
 ,Bastian( اثري نخواهد داشت اشخاص ثالث، نسبت به دشوايجاد ) اشخاص ثالثحقوق 

 را حاكم بر اثر بيروني عناصر و اجزاي اشخاص ثالثترتيب استنادناپذيري،  بدين .)9 :1929
شد و آنان را مكلف  مي، اثري كه تا پيش از آن به اشخاص مذكور تحميل كند يمنظام حقوقي 

                                                            
1. Tiers au sens technique 
2. Les tiers absolus (penitus extranei) 
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 نكهيابين  اشخاص ثالثدر نتيجه در اثر استنادناپذيري، . دكر يمبه احترام به عناصر مزبور 
 و تنها ابندي يم» حق انتخاب «، در برابر آنان اثرگذار باشد يا هيچ اثري ايجاد نكنديعنصر حقوق

 اشخاص مذكور به نتايج انتخاب يبنديپا، لزوم شود يممحدوديتي كه بر حق انتخاب آنان وارد 
   .)Nguyen Xuan, 1977:3(خود است 

  
  1فقدان اثر نسبي .2. 2. 3

، در عين اشخاص ثالث موردنظر در برابر يعناصر حقوقثر غيرمستقيم استنادناپذيري با سلب ا
» عدم«و » وجود«باقي گذاردن اثر مستقيم آن نسبت به شخص يا اشخاص مستقيم، حالتي ميان 

 اما نسبت به ، معدوماشخاص ثالث به اين معنا كه گويا در برابر ،بخشد يمبه اين عناصر و اجزا 
 واحد در عين حال يعنصر حقوقاما چگونه يك . دشخص يا اشخاص مستقيم موجودن

 به قانونگذار كه يهنگام اما در برابر برخي ديگر معدوم باشد؟ ، نسبت به برخي موجودتواند يم
: ابدي يم، خود را در برابر دو نفع متعارض پردازد يم در برابر اشخاص ثالث يعناصر حقوقآثار 

 كه اشخاص ثالث در برابر همگان است و نفع يعنصر حقوق اثر داشتننفع طرفين كه مقتضي 
 .)Bastian, 1929: 11(اقتضاي ناديده گرفتن آن را دارد 

 بلكه آثار ،كند ينم تعرض يعنصر حقوق براي حل تعارض، به خود قانونگذار در چنين حالتي 
 ، آثار عناصر مذكور استرساند يم زيان اشخاص ثالث زيرا آنچه به ،دهد يمآن را هدف قرار 

 از دو حال خارج نيست و آن يعنصر حقوقدر واقع اگرچه خود . يعنصر حقوقو نه خود 
 قابليت جداسازي و يعناصر حقوق آثار چنانچهوجود يا عدم آن نسبت به همگان است، ولي 

به اين ترتيب، .  جدا از سايرين درنظر گرفته شودتواند يمتجزيه را داشته باشد، هريك از آثار 
اين .  را با حفظ ساير آثار حذف كرديعناصر حقوق انباريز آثار توان يم تجزيه،  قابليتشرط به

حفظ منافع اشخاص ( متعارض ظاهر بهنحو شايسته موجب جمع ميان دو مصلحت  امر به
 ناپذير استناداشخاص ثالث آنچه در برابر رو نيازا. دشو يم) اشخاص ثالثمستقيم و حمايت از 

 :Bastian, 1929( شود يمنيست بلكه آثاري است كه از آن ناشي  يعنصر حقوقگردد، خود  مي

  . دانستيعنصر حقوق» فقدان اثر نسبي« استنادناپذيري را توان يم در نتيجه )12-13
 كه به يعنصر حقوق بطالن يجا به، يعنصر حقوقبنابراين در فرض قابليت تجزيه آثار 

به عبارت . گردد يمدناپذيري برقرار  از آن است، استنايعنصر حقوقمعناي سلب تمام آثار 
 كه منافع آنان را به مخاطره يعناصر حقوق در خصوص اشخاص ثالثديگر براي حفظ حقوق 

لزومي بر بطالن   وكند يم نباشد، كفايت استناد قابل، همين كه آن عنصر در برابر آنان اندازد يم
  . )Flour et al., 2002 :231(و سلب اعتبار كلي از آن عناصر نيست 

                                                            
1. Inefficacité relative 
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 كه فقدان اثر نسبي در استنادناپذيري با فقدان اثر نسبي در اثر نسبي گفتني استدر پايان 
نسبت به » مستقيم« زيرا در اثر نسبي قراردادها، منظور فقدان اثر ،قراردادها متفاوت است

 نسبت به اشخاص مزبور» غيرمستقيم« استنادناپذيري، فقدان اثر كه يدرحال ، استاشخاص ثالث
  . كند يمرا مطرح 

  
  تفاوت استنادناپذيري با مفاهيم مشابه. 3

) اعم از مطلق و نسبي( حقوقي، استنادناپذيري بيش از همه با بطالن يضمانت اجراهااز ميان 
نيز نام برد كه » مراعي«  از وضعيت ديگري به نام توان يم عالوه به. ابدي يمو عدم نفوذ شباهت 

  . آن با مفهوم اخير شايسته استةاپذيري، مقايسدليل نزديكي با استنادن به
  
  بطالن مطلق .3. 1

 نيتر مهم اما ،ابندي يم از جهات متعدد با يكديگر تفاوت بطالن مطلقمفاهيم استنادناپذيري و 
 شديدي است يضمانت اجرا بطالن، نكهياتوضيح .  را بايد در آثار آن دو دانستآنهاتفاوت 

عمل حقوقي باطل  .اندازد يممگان، حتي طرفين آن، از اعتبار  را در برابر هيعمل حقوقكه 
گاه آثار وجود بر  و هيچ يستن ابتدائاً فاقد اثر وجودي است، بلكه قابل اصالح نيز تنها نهمطلق 

 يعنصر حقوق استنادناپذيري كه يدرحال .)107- 108: 1379 و ديگران، داماد محقق :ك.ر(گردد  آن بار نمي
ترتيب كه آثار مستقيم آن را نسبت به شخص يا اشخاص  بدين ،گذارد يماقي را تا حد امكان ب

 آن را نسبت به بار انيز اما براي حمايت از ثالث، آثار غيرمستقيم ،كند يممستقيم خود حفظ 
تواند ناظر به   گفتني است نهاد استنادناپذيري حتي مي.)Terré et al., 1996:72( كند يموي مرتفع 

  .)117-140: 1396 و ديگران،  رباطي:ك.استنادناپذيري بطالن، ر ةبراي مالحظ(د خود بطالن باش
 
  يبطالن نسب .3. 2

 است كه در عين دارا بودن شرايط اساسي مربوط به وجود يعمل حقوق وضعيت يبطالن نسب
 كنند يم، فاقد شرايطي است كه فرانسويان از آن به شرايط اعتبار عمل حقوقي ياد يعمل حقوق

منظور حمايت از منافع خصوصي طرفين يا يكي از دو   بهقانونگذارشرايطي است كه  غلباكه 
؛ 72: 1385شهيدي، ( در نظر گرفته است اشخاص ثالثحقوقي، يا استثنائاً برخي از  طرف عمل

 يعمل حقوق در اين موارد، سرنوشت قانونگذار به همين دليل، ).248: 1389محسني و قبولي درافشان، 
كه آنان تعرضي  زمانيبه اين ترتيب تا . دهد يم مذكور قرار نفع يذدر اختيار اشخاص را فقط 

. گذارد يمو تمام آثار خود را برجاي  است صحيح يعمل حقوق ننمايد، يعمل حقوقنسبت به 
 در مهلت مقرر مطرح و مورد حكم دادگاه قرار نفع يذاما اگر ابطال قرارداد به درخواست 

و آثار خود را از دست  شود مير موارد استثنايي، قرارداد از ابتدا باطل گيرد، اصوالً جز د
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 واقع نفع يذ ة به صرف اراديبطالن نسببنابراين  .)237 -238: 1389محسني و قبولي درافشان، ( دهد يم
 ,.Marty et Raynaud, 1988:222; Mazeaud et al( بلكه الجرم نيازمند حكم دادگاه است ،شود ينم

عمل ، دشون دعواي ابطال نيز داراي مرور زمان است و چنانچه در مهلت اقامه ةاقام. )1985:300
 يبطالن نسب ).Flour et al., 2002:  325-326( شود يم ضمني تأييد صورت به يباطل نسب يحقوق

با همان مفهوم فرانسوي آن به حقوق ايران نيز راه يافته و مصاديقي را به خود اختصاص داده 
  .)95-103 :1391 قبولي درافشان و محسني، :ك.ر(است 

كاتوزيان، ( حقوقدانان برخي كهه شد  با استنادناپذيري، موجبيبطالن نسبنزديكي مفهوم 
مواردي را  )145- 146: 1382؛ حيدرپور، 45-1391:46؛ ايزانلو و شريعتي نسب، 180: 1378؛ عيسئي تفرشي، 305: 1379

چنانكه براي . ري است، از مصاديق بطالن نسبي برشمارندكه در حقيقت در قلمرو استنادناپذي
 قانون تجارت را 105 و .ت.ق.ا.ل 40 مواد )307 و 305: 1379 ان،يكاتوز( مثال برخي از ايشان

به .  اين موارد مشمول مفهوم استنادناپذيري هستندكه يدرحال ،اند دانسته يبطالن نسبمواردي از 
بطالن « مطلق در تركيب طور بهاست كه » نسبي« ناشي از صفت وضعيت اين رسد يمنظر 
  ).72: 1385شهيدي، (آورده شده است » ينسب

 يبطالن نسب مفهوم ديگري از نيز در اثر طرح )45: 1391ايزانلو و شريعتي نسب، ( حقوقدانان برخي
عي ، قلمرو بطالن نسبي را گسترش داده و مصاديقي را كه در حقيقت نودر حقوق ايران

 يعمل حقوق ايشان وضعيت نكهياتوضيح . اند دهكر هستند، بطالن نسبي تحليل يرياستنادناپذ
 ، داراي اعتبار استاشخاص ثالثكه نسبت به طرفين خود فاقد اثر و باطل اما نسبت به را 

 و معتقدند كه اين وضعيت، وضعيتي برخالف استنادناپذيري است دانند يم يبطالن نسبنوعي 
با . آن» صحت« نيست و نه استناد قابل اشخاص ثالث در برابر يعمل حقوق» بطالنِ«كه در آن 

استناد   ، در برابر كسي قابليعمل حقوقجز در ميان طرفين «اين استدالل كه اين وضعيت 
 مفهوم طرحبراي  )46: 1391ايزانلو و شريعتي نسب، ( در ادامه ايشان. »)باطل نسبت به طرفين(نيست 

 تصريح بر عدم تطبيق وضعيت مزبور با مفهوم مرسوم بطالن رغم بهوق ايران، مذكور در حق
. كنند يم استناد .ت.ق.ا.ل 270 ة قانون تجارت و ماد100 ة به ماد،نسبي در حقوق فرانسه

، منظور از بطالن در وضعيت )150 -151: 1373 ،يعرفان؛ 74: 1385شهيدي، (برخي  نكهيا از نظر صرف
، در فرض حمل بطالن در مواد يادشده بر بطالن نه نسبي و اند دانسته لقبطالن مط  رامذكور

بطالن  امنته ،نسبي نيز بطالن مزبور همان مفهوم مرسوم از بطالن نسبي را خواهد داشت
، خواه مطلق خواه نسبي، به استناد ذيل مواد يادشده، قابليت استناد در برابر ثالث را ادشدهي

استنادناپذيري بطالن يا «يعني » استنادناپذيري«كور يكي از انواع وضعيت مذدر حقيقت  .ندارد
 كه در حقوق ايران نيز راه يافته و )Bastian, 1929: 10(  است در حقوق فرانسه»ياعتبار يب

 كه در آن عنصر حقوقي نسبت به شخص يا اشخاص مستقيم خود باطل و  استوضعيتي
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 در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقي هك يدرحال ،و هيچ اثري ندارد است اعتبار يب
 .)117- 140: 1396 و ديگران، اطي رب:ك. استنادناپذيري بطالن، رةبراي مالحظ( صحيح، معتبر و واجد اثر است

 يا گسترده قلمرو ،ي استناد به لحاظ موضوعتي شد، عدم قابلبيانكه  همچنان نكهيا حيتوض
 حق، ،ي حقوقعي وقا،ي اعم از اعمال حقوقيقوق عناصر حةي طرح در مورد كلتيداشته و قابل

 تي عدم قابلقيد عمده مصاالبته گفتني است . مانند بطالن را داردي حقوقيها تيوضع و يرأ
 خود مي اشخاص مستقاي نسبت به شخص ي است كه عنصر حقوقي مطرحاستناد در موارد

تبار در برابر اشخاص مذكور  اعني اشخاص ثالث، اي برابار انيز آثار ليدل به اما ،معتبر است
 كه عنصر ي فرضيعني ريكه عكس مورد اخد شو دي است تأكستهي شا.ستيقابل استناد ن

 زي عدم اعتبار موجب تضرر اشخاص ثالث گردد نني اعتبار و باطل بوده و ااقد ف،يحقوق
 ري در فرض اخگريعبارت د به. دشو استناد تي موجب عدم قابلتواند يمو  است ريپذ امكان

 نيدر ا.  استانباريز ايشان ي آن براياعتبار يب به نفع اشخاص ثالث و ياعتبار عنصر حقوق
 انيز در برابر ي مشخصطيو در شرا خيزد ميبر از اشخاص ثالث تحماي به قانونگذار زيموارد ن

 ,Bastian( دهد يم قرار تي آنان را مورد حمازي ني عناصر حقوقياعتبار يبحاصل از بطالن و 

1929: 10( .  
، بايد گفت است تفاوت بطالن نسبي با استنادناپذيري كه از حيث آثار نيتر مهمدر بيان 
عمل و خود  رددا بطالن مطلق شدت به، پس از اعالم از سوي دادگاه، اثري يبطالن نسب

 كه يدرحال. اندازد يم و آن را در نگاه همه از اعتبار دهد يم را مورد تعرض قرار يحقوق
 را نسبت به اشخاص مستقيم آن حفظ يعنصر حقوق و آثار يعنصر حقوقپذيري، خود استنادنا

  . كند يم منتفي اشخاص ثالث و تنها آثار آن را نسبت به )Roblot, 1967:710( كند يم
 

  عدم نفوذ .3. 3
 است كه قابل اصالح بوده، با تنفيذ يفاقد اثر يعمل حقوق در معناي خاص وضعيت عدم نفوذ

 عمل .)4: 1370؛ جعفري لنگرودي، 22: 1385؛ شهيدي، 298: 1379كاتوزيان، ( ابدي يم اعتبار عنف يذبعدي 
 و تا قبل از تنفيذ اثر حقوقي ندارد و )317: 1390محسني، (حقوقي غيرنافذ فاقد رضاي معتبر است 

، عقد، باطل مطلق نفع يذ و در صورت رد توسط گردد يمدر صورت تنفيذ، كامل و داراي اثر 
  .واهد شدخ

 معناي ديگري نيز )159- 163: 1391كريمي، (بر مفهوم رايج عدم نفوذ، برخي  عالوهگفتني است 
 است كه داراي شرايط يعمل حقوقبا اين توضيح كه عدم نفوذ وصف . دهند يماز آن ارائه 

. ، كامل و مؤثر نيست»وجود مانع«يا » فقدان شرط«دليل  به آن ةاما علت تام است،اساسي 
علت  به مانند فقدان رضا و گاه ،يكي از شرايط است نبودعلت  بهترتيب گاه عدم نفوذ  نبدي
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 كند ميفقدان شرط، نفوذ عقد را موقوف به حصول آن . اشخاص ثالثوجود مانع مانند حقوق 
اما . ناميد؛ مانند عدم نفوذ عقد فضولي و اكراهي» عدم نفوذ موقوف« بايد آن را رو نيازاو 

يعني در حالت » مراعي« بلكه آن را ،دنك ينمنفوذ عقد را موقوف به رفع مانع وجود مانع، 
 مانند ،كند يم جلوگيري يعمل حقوق اثر ة و از نفوذ يا ادامدهد يمانتظار براي رفع مانع قرار 
  .بنابراين عدم نفوذ اعم از موقوف و مراعي است. عدم نفوذ بيع عين مرهونه

ر عدم نفوذ مراعي چنانچه به هر طريقي حق شخص ثالث اثر چنين تفكيكي آن است كه د 
 ،گردد يم نافذ و مؤثر خود خودبه يعمل حقوق مذكور مرتفع شده و يضمانت اجرا، دشوتأمين 

 از سوي ثالث صادر نشده باشد يا حتي در فرضي كه ثالث آن را رد كرده يا اجازهحتي اگر 
  .ابدي ينم است و بدون آن اعتبار نفع يذ ة عدم نفوذ موقوف، نيازمند اجازكه يدرحال. باشد

 نتيجه )162- 163: 1391كريمي، (، ايشان »عدم نفوذ مراعي« چنين مفهوم و اثري از ة با ارائ
 كه با وجود چنين مفهومي در فقه و حقوق داخلي، ديگر نيازي به نهاد فرانسوي رنديگ يم

 اين نظر، نهاد يادشده رغم به. ندارداستنادناپذيري نيست و مفهوم اخير در حقوق داخلي كارايي 
.  خأل نهاد استنادناپذيري در حقوق داخلي را پر كندتواند ينمبا استنادناپذيري متفاوت است و 

 ، ميان طرفين آن معتبر و صحيح بالفعل استة استنادناپذير در رابطيعمل حقوقزيرا اوالً 
 و در )166: 1391كريمي، (فته شده در نظر گر» صحت تأهلي« براي عدم نفوذ مراعي كه يدرحال
 ثانياً استناد ثالث به حق خود در د؛ حتي در روابط طرفين نيز نفوذ كامل نداريعمل حقوقنتيجه 

 را در روابط آنان هم چنان يعمل حقوق بلكه ،استنادناپذيري تأثيري در روابط متعاملين ندارد
: 1391كريمي، (  استعي گفته شده در خصوص عدم نفوذ مراكه يدرحال ،گذارد يمصحيح باقي 

  .دشو يم كه با رد ثالث، عقد حسب مورد باطل و يا منفسخ )169
 عدم نفوذ و يضمانت اجرا كلي دو طور به، عدم نفوذگذشته از تقسيم اخير از 

 را بايد از جهت آثار آنها نيتر مهم كه ابندي يماستنادناپذيري از جهات متعدد با يكديگر تفاوت 
، چه در برابر  استكه تنفيذ يا رد نشده زماني غيرنافذ تا يعمل حقوق نكهياضيح  تو؛دانست

 را يعنصر حقوق استنادناپذيري تنها اثر كه يدرحال.  فاقد اثر استاشخاص ثالثطرفين و چه 
 با رد تواند يم نفع يذ غيرنافذ، يعمل حقوقهمچنين در . كند يم منتفي اشخاص ثالثدر برابر 

 يعنصر حقوق به اثر تواند ينم در استنادناپذيري، ثالث كه يدرحالا باطل كند  آن ريعمل حقوق
 اثر آن را تواند يم بلكه تنها ، تعرضي كنداشخاص ثالثنسبت به اشخاص مستقيم و ساير 

 از عدم نفوذ تر فيخف ييضمانت اجرا استنادناپذيري را بايد رو نيازا. دكننسبت به خود انكار 
  .)110: 1391؛ ايزانلو، 153-154: 1389صفايي، (دانست 
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  وضيعت مراعي. 3. 4
 كه در معناي اخير نوعي  استكار رفته در اصطالح، مراعي در دو معني عام و خاص به

مراعي در معناي خاص خود عبارت است از وضعيت . دهد يموضعيت حقوقي را تشكيل 
حقوق  اغلب(ديگري  معلق به تعيين وضعيت يعمل حقوق كه در آن، اثر ياعمال حقوق

 مراعي يعمل حقوق كه با مشخص شدن مورد اخير، وضعيت يا گونه به ،است) اشخاص ثالث
ترتيب وضعيت مراعي، وضعيتي است  بدين .)12-13: 1394 و ديگران، داماد محقق( 1گردد يمنيز كشف 
 از يقوقعمل ح اما با رفع آن، وضعيت ،گردد يم بار يعمل حقوق وجود مانع، بر ةكه در نتيج
  .دشو يمابتدا معلوم 

عمل  زيرا از سويي ،ابدي يم با اين تعريف، وضعيت مراعي از وضعيت عدم نفوذ تفاوت 
 در وضعيت كه يدرحال ،است) فقدان رضا( غيرنافذ داراي نقص در مقتضي خود يحقوق

اشخاص حقوق  اغلب كامل بوده و فقط مانعي در بين است كه يعمل حقوقمراعي، مقتضي 
، سرنوشت قرارداد در دست عدم نفوذشرط رضا در  نبود با توجه به ،از سوي ديگر. است ثثال

 را تنفيذ نكند، صحت يا يعمل حقوقشخصي است كه رضايت وي مفقود است و تا وي 
 معلق بر امر ديگري يعمل حقوق در وضعيت مراعي، اثر كه يدرحال ،دشو ينمبطالن آن كشف 

 نفع يذ به رد يا تأييد آنكه يب ،ابدي يم اعتبار خود خودبه يقعمل حقواست كه با تحقق آن، 
  .)14: 1394 و ديگران، داماد محقق(باشد وابسته 

 تفاوت اين دو مفهوم را در آثار آن نيتر مهمبا توجه به تعريف مذكور از وضعيت مراعي، 
 مشخص كه وضعيت امر ديگر زماني مراعي تا يعمل حقوق نكهياتوضيح .  يافتتوان يمدو 

 مانع ،عبارت ديگر به.  فاقد اثر استاشخاص ثالثنشده، چه در برابر طرفين و چه در برابر 
 رقابليغ يعنصر حقوق كه يدرحال ،كند يم را معلق يعمل حقوق آثار ةمذكور در مراعي، كلي

استناد نسبت به اشخاص مستقيم خود داراي اثر است و نهاد استنادناپذيري تعرضي به اين آثار 
و اختيار آن را به  گيرد مي را هدف اشخاص ثالثستقيم ندارد و فقط آثار غيرمستقيم در برابر م

  . از مراعي استتر فيخف ييضمانت اجرابنابراين استنادناپذيري . سپارد نفع مي دست ذي
  

  نتيجه. 4
يا » استنادپذيري«يا عدم قابليت استناد وضعيتي خالف اصل و استثنايي بر » استنادناپذيري«

دليل  به استناد، رقابليغ يعنصر حقوقاست كه به موجب آن، اثر غيرمستقيم  قابليت استناد
 اين اشخاص ثالثمعنا كه  ، بديندشو يم، در برابر آنان منتفي اشخاص ثالث بودن براي انباريز
 در كني لم كأنو آن را  كنند كه عنصر مذكور را انكار ابندي يمرا  »حق انتقاد«يا » حق انتخاب«

                                                            
  .101: 1370؛ جعفري لنگرودي، 1259: 1378 جعفري لنگرودي، :ك. ساير تعاريف از وضعيت مراعي، رةبراي مالحظ. 1
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 از تمام يا بخشي يعنصر حقوقبنابراين استنادناپذيري، محروم كردن . نظر بگيرند
از آثار غيرمستقيم خود در برابر تمام يا بخشي از اشخاصي است كه ) استنادناپذيري جزئي(

و تمايل بر رد آثار ) نفع يذ اشخاص ثالث( شوند مينسبت به موارد مذكور بيگانه محسوب 
اشخاص  در برابر يعنصر حقوق انتفاي اثر غيرمستقيم رغم بهالبته . ظر دارند موردنيعنصر حقوق

، آثار مستقيم اين عنصر نسبت به اشخاص مستقيم آن حفظ شده و در نتيجه چنين ثالث
، همچنان نسبت به عامالن مستقيم نفع يذ اشخاص ثالثعنصري با وجود فقدان اثر در برابر 

  ).بيفقدان اثر نس(خود واجد اثر است 
 موجود در حقوق ايران از حيث آثار يضمانت اجراها تفاوت استنادناپذيري با نيتر مهم
، البته پس از يبطالن نسبدر تفاوت استنادناپذيري با بطالن بايد گفت بطالن مطلق و . است

 را يعمل حقوق شديدي است كه يضمانت اجرااعالم بطالن در مورد اخير از سوي دادگاه، 
 را يعنصر حقوق استنادناپذيري كه يدرحال. اندازد يمان، حتي طرفين آن، از اعتبار در برابر همگ

ترتيب كه آثار مستقيم آن را نسبت به شخص يا اشخاص   بدين،گذارد تا حد امكان باقي مي
 آن را نسبت به وي انباريز اما براي حمايت از ثالث، آثار غيرمستقيم ،كند يممستقيم خود حفظ 

 غيرنافذ تا يعمل حقوق كه ابدي يمبا عدم نفوذ نيز اين تفاوت را  استنادناپذيري. كند يممرتفع 
 كه يدرحال.  فاقد اثر استاشخاص ثالثزماني كه تنفيذ يا رد نشده، چه در برابر طرفين و چه 

عمل همچنين در . كند يم منتفي اشخاص ثالث را در برابر يعنصر حقوقاستنادناپذيري تنها اثر 
 در كه يدرحال ، آن را باطل كنديعمل حقوق با رد تواند يم نفع يذنافذ،  غيريحقوق

اشخاص  نسبت به اشخاص مستقيم و ساير يعنصر حقوق به اثر تواند ينماستنادناپذيري، ثالث 
در وضعيت مراعي نيز . دكن اثر آن را نسبت به خود انكار تواند يم بلكه تنها ، تعرضي كندثالث

كه وضعيت امر ديگر مشخص نشده، چه در برابر طرفين و چه در  مانيز مراعي تا يعمل حقوق
عمل آثار  ةكلي مانع مذكور در مراعي، ،عبارت ديگر به.  فاقد اثر استاشخاص ثالثبرابر 
 استناد نسبت به اشخاص مستقيم رقابليغ يعنصر حقوق كه يدرحال كند يم را معلق يحقوق

ي تعرضي به اين آثار مستقيم ندارد و فقط آثار خود داراي اثر است و نهاد استنادناپذير
  .سپارد نفع مي و اختيار آن را به دست ذي گيرد مي را هدف اشخاص ثالثغيرمستقيم در برابر 
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